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Основною метою вступних випробувань є перевірка навчальних досягнень 

абітурієнтів з біології. Програму складено на основі типової навчальної програми 

для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Основними ідеями, навколо яких генерується навчальний матеріал програми - 

загальні закономірності організації, функціонування й розвитку живих систем 

різних рівнів організації живої природи, методи емпіричного й теоретичного рівня 

пізнання, що відповідає біологічній компоненті державного освітнього стандарту та 

теоретичним положенням сучасної біологічної науки. 

В програмі представлений основний перелік тем з таких розділів шкільної 

програми: «Рослини», «Різноманітність рослин», «Гриби», «Бактерії», «Тварини», 

«Різноманітність тварин». 
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Додаткове фахове випробування передбачає виконання тестових завдань, які 

об’єктивно визначають рівень підготовки вступника. 

Тестова перевірка знань з дисципліни «Біологія» охоплює систему базових 

тестових завдань закритої форми із запропонованими відповідями.  

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів: 

а) запитальної (змістовної) частини; 

б) варіанти відповідей. 

Ці тести є складовою частиною фахового випробування вступників. 

Оцінювання здійснюється за шкалою від 60 до 100 балів. 

Додатковий фаховий іспит оцінюється як: 

- «зараховано» - якщо студент набрав 60 і більше балів; 

- «не зараховано» - якщо студент набрав менше 60 балів. 
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НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «БІОЛОГІЯ» 

Тема 1. Вступ до біології 

Біологія — наука про живу природу. Зв'язки біології з іншими науками. Рівні 

організації живої матерії. Основні методи біологічних досліджень. Основні ознаки 

живого. 

Тема 2. Рослини 

Ботаніка — наука про рослини. Загальна характеристика царства Рослини. 

Різноманітність рослинного світу та його поширення по Земній кулі. Поняття про 

флору та рослинність. Поняття про життєві форми рослин. 

Тема 3. Вегетативні та генеративні органи рослин 

Корінь. Особливості будови кореня та функцій. Види коренів. Типи 

кореневих систем. Характеристика зон кореня, особливості їх будови та функцій. 

Особливості внутрішньої будови кореня. Ріст кореня та фактори, що впливають на 

цей процес. Поглинання води та мінеральних речовин з ґрунту. Основні видозміни 

кореня. 

Пагін, особливості його будови та функції. Бруньки вегетативні та 

генеративні. Особливості їх будови та розміщення на стеблі. Розвиток пагона з 

бруньки. Ріст пагона у довжину (верхівковий та вставний). Галуження пагона та 

його типи. Видозміни пагона. 

Тема 4. Листок - бічна частина пагона.  

Зовнішня будова листка. Жилкування листків. Типи листкорозташування. 

Внутрішня будова листків. Функції листка. Випаровування води листками 

(транспірація). Дихання листків. Тривалість життя листків, листопадні та 

вічнозелені рослини. Видозміни листка. 

Тема 5. Квітка, насіння, плід.  

Квітка — орган насінного розмноження рослин. Будова квітки. Квітки одно- 

та двостатеві, одно- та дводомні рослини. Суцвіття, їх різноманіття та біологічне 

значення. Запилення та його способи. Штучне запилення та його значення. 

Запліднення у рослин. Особливості цього процесу у квіткових рослин. 

Утворення насіння та плодів. 
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Особливості будови насіння одно- та двосім'ядольних рослин. Хімічний 

склад насіння. Різноманітність плодів: плоди соковиті та сухі, прості та збірні, 

супліддя тощо. 

Способи поширення плодів та насіння. Проростання насіння та його умови. 

Біологічне значення квітки, насіння та плодів, їх роль у житті людини. 

Тема 6. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві 

людини 

Біологічні основи вегетативного розмноження. Значення вегетативного 

розмноження рослин у природі та господарстві людини. 

Рослина — цілісний інтегрований організм. Взаємозв'язок органів рослини. 

Основні процеси життєдіяльності рослинного організму та їх регуляція. 

Тема 7. Основні групи рослин 

Водорості. Загальні риси, різноманітність та особливості поширення 

водоростей. Відділ Зелені водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності 

та поширення (на прикладі хламідомонади та улотриксу). 

Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин. 

Відділ Мохоподібні. Загальна характеристика та особливості поширення. 

Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності мохів на прикладі 

зозулиного льону. Утворення торфу. Роль мохоподібних у природі та житті 

людини. 

Відділ Плауноподібні. Загальна характеристика та особливості поширення. 

Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі 

плауна булавоподібного. Роль плауноподібних у природі та житті людини. 

Відділ Хвощеподібні. Загальна характеристика та особливості поширення. 

Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі 

хвоща польового. Роль хвощеподібних у природі та житті людини. 

Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика та особливості 

поширення. Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності на 

прикладі щитника чоловічого. Давні папоротеподібні та утворення кам'яного 

вугілля. Роль папоротеподібних у природі та житті людини. 
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Відділ Покритонасінні, або Квіткові рослини. Загальна характеристика. 

Різноманітність покритонасінних та особливості їх поширення. Панування 

покритонасінних рослин у сучасній флорі. 

Тема 8. Гриби 

Загальна характеристика царства Гриби. Різноманітність грибів. Шапкові 

гриби, особливості їх будови та процесів життєдіяльності. Умови існування грибів у 

лісі. Гриби їстівні та отруйні. Цвілеві гриби. Особливості будови та процесів 

життєдіяльності цвілевих грибів (на прикладі мукора та пеніцила). Дріжджі, 

особливості їх будови та процесів життєдіяльності (живлення, дихання, 

розмноження). Гриби — паразити рослин (сажки, ріжки, борошнисто-росяні гриби, 

трутовики). Роль грибів у природі та житті людини. 

Тема 9. Лишайники 

Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та 

процесів життєдіяльності лишайників. Роль лишайників у природі та житті людини. 

Тема 10. Дроб'янки 

Загальна характеристика царства. Різноманітність прокаріот (бактерії, 

ціанобактерії), особливості їх поширення. Особливості будови та процесів 

життєдіяльності (живлення, дихання, розмноження, спороутворення). Роль 

дроб'янок у природі та житті людини. 

Тема 11. Тварини 

Зоологія — наука про тварин. Загальна характеристика царства Тварини. 

Положення тварин у системі органічного світу. Різноманітність тварин, особливості 

їх поширення на планеті. 

Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші. Загальна 

характеристика. Особливості будови одноклітинних та процесів їх життєдіяльності 

(живлення, дихання, виділення, осморегуляція, рух, подразливість, розмноження, 

інцистування). Прісноводні одноклітинні: амеба протей, евглена зелена, інфузорія-

туфелька. Морські одноклітинні (форамініфери, радіолярії). Одноклітинні ґрунту та 

їх роль у процесах ґрунтоутворення. Паразитичні одноклітинні (дизентерійна 

амеба, трипаносоми, лямблії). Роль одноклітинних у природі та житті людини. 
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Підцарство Багатоклітинні тварини. Характерні риси багатоклітинних 

тварин, їх відмінність від одноклітинних. 

Тема 12. Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі 

Загальна характеристика типу. Особливості будови та процесів 

життєдіяльності кишковопорожнинних (на прикладі гідри): радіальна (променева) 

симетрія, двошаровість, диференціація клітин, кишкова порожнина, рух, живлення, 

виділення, дихання, розмноження, регенерація. Подразливість. Різноманітність 

кишковопорожнинних (медузи та поліпи). Роль кишковопорожнинних у природі та 

житті людини. 

Тема 13. Тип Плоскі черви 

Загальна характеристика типу. Особливості будови: двобічна симетрія тіла, 

тришаровість, відсутність порожнини тіла, шкірно-м'язовий мішок, травна, 

видільна, нервова, статева системи. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, 

виділення, дихання, регенерація, розмноження та розвиток плоских черв'яків. 

Різноманітність плоских черв'яків: класи Війчасті черви (планарія молочно-біла), 

Сисуни (печінковий сисун). Стьожкові черви (бичачий ціп'як), особливості 

поширення, будови та процесів життєдіяльності. Цикли розвитку. Пристосованість 

плоских черв'яків до паразитичного способу життя. Шкода, якої паразитичні черви 

завдають організмові хазяїна. Боротьба та профілактика захворювань, що 

викликаються паразитичними плоскими червами. 

Тема 14. Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви 

Загальна характеристика типу: двобічна симетрія, шкірно-м'язовий мішок, 

первинна порожнина тіла, травна, видільна, нервова, статева системи. Процеси 

життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розпиток 

круглих червів. Різноманітність круглих червів та середовища їхнього існування. 

Вільноживучі круглі черви, їх роль у процесах ґрунтоутворення. Круглі черви — 

паразити рослин (фітонематоди), тварин та людини (аскарида, гострик, трихінела). 

Захворювання, що ними викликаються. Боротьба та профілактика захворювань, що 

викликаються паразитичними круглими червами. Роль круглих червів у природі та 

житті людини. 
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Тема 15. Тип Кільчасті черви, або Кільчаки 

Загальна характеристика типу: двобічна симетрія, сегментованість тіла, 

шкірно-м'язовий мішок, вторинна порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, 

нервова, статева системи, органи чуття. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, 

виділення, дихання, розмноження та розвиток, регенерація кільчастих червів. 

Різноманітність кільчастих червів, середовища їхнього існування. Клас 

Багатощетинкові черви (нереїс, піскожил). Клас Малощетинкові черви (дощовий 

черв'як, трубковик). Середовища існування, спосіб життя. Роль дощових червів у 

процесах ґрунтоутворення. Клас П'явки (медична п'явка). Роль кільчаків у природі 

та житті людини. 

Тема 16. Тип Членистоногі 

Загальна характеристика типу: сегментація тіла, поділ на відділи, симетрія, 

членисті кінцівки, поділ м'язів на групи, змішана порожнина тіла, травна, видільна, 

кровоносна, нервова, ендокринна, статева системи, органи чуття. Процеси 

життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток. 

Різноманітність членистоногих, середовища їхнього існування та спосіб життя. 

Ракоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та 

внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Середовища існування. 

Різноманітність ракоподібних. Їх роль у природі та житті людини. 

Комахи. Загальна характеристика. Середовища існування. Особливості 

зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Типи ротових 

апаратів. Особливості поведінки комах. Типи розвитку. Різноманітність комах. 

Ряди комах з неповним перетворенням. Ряди Прямокрилі, Воші. Ряди комах з 

повним перетворенням. Ряди Твердокрилі, або Жуки, Лускокрилі, або Метелики, 

Перетинчастокрилі, Двокрилі, Блохи. Характеристика рядів. Представники. Роль у 

природі та житті людини. 

Павукоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та 

внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Середовища існування. 

Різноманітність павукоподібних (ряди павуки, кліщі). Їх роль у природі та житті 

людини. Поняття про переносників захворювання. 
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Тема 17. Тип Молюски, або М'якуни 

Загальна характеристика типу: симетрія тіла, поділ на відділи, мантія та 

мантійна порожнина, черепашка, поділ м'язів на групи, вторинна порожнина тіла, 

травна, видільна, кровоносна, нервова, статева системи, органи чуття. Процеси 

життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток. 

Різноманітність молюсків, середовища їхнього існування та спосіб життя. Класи 

Черевоногі, Двостулкові, Головоногі. Роль молюсків у природі та житті людини. 

Тема 18. Тип Хордові 

Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових. 

Підтип Безчерепні. Загальна характеристика. Клас Головохордові. 

Особливості зовнішньої та внутрішньої будови .(покриви, м'язова система, 

порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, 

органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, 

кровообіг, розмноження) на прикладі ланцетника. Подібність ланцетника до 

безхребетних та хордових тварин. 

Підтип Хребетні, або Черепні. Загальна характеристика. Клас Хрящові риби. 

Особливості зовнішньої будови (покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, 

травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), 

процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, 

розмноження, розвиток). Різноманітність хрящових риб (акули і скати). Роль 

хрящових риб у природі та житті людини. 

Клас Кісткові риби. Особливості зовнішньої будови (покриви, м'язова 

система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, плавальний міхур, кровоносна, 

дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, 

травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, розвиток). Особливості 

поведінки риб. Нерест, турбота про нащадків. Різноманітність кісткових риб. Ряди 

Осетроподібні, Оселедцеподібні, Лососеподібні, Окунеподібні, Коропоподібні. 

Підкласи Кистепері та Дводишні. Характеристика рядів. Представники. Роль у 

природі та житті людини. Промисел риб. Раціональне використання рибних 

ресурсів. Штучне розведення риб. Охорона риб. 
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Клас Земноводні. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої будови у 

зв'язку з виходом на сушу (кінцівки, покриви, м'язова система, скелет, порожнина 

тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи 

чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, 

розмноження, розвиток, регенерація). Різноманітність земноводних. Ряди 

Безхвості, Безногі та Хвостаті. Особливості організації. Представники. Роль у 

природі та житті людини. Охорона земноводних. 

Клас Плазуни. Особливості зовнішньої будови (кінцівки, покриви, м'язова 

система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, 

статева системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, 

виділення, дихання, кровообіг, розмноження, розвиток, регенерація), Сезонні явища 

у житті плазунів. Пристосованість плазунів до життя на суші. Різноманітність 

плазунів: лускаті, черепахи, крокодили. Особливості організації. Представники. 

Роль у природі та житті людини. Охорона плазунів. 

Клас Птахи. Особливості зовнішньої будови (кінцівки, покриви, м'язова 

система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, 

статева системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, 

виділення, дихання (в польоті та стані спокою), кровообіг. Сезонні явища у житті 

птахів. Осілі, кочові та перелітні птахи. Перельоти птахів та способи їх 

дослідження. Розмноження і розвиток птахів: шлюбна поведінка, влаштування 

гнізд. Будова яйця птахів та їх інкубація. Птахи виводкові та нагніздні. 

Різноманітність птахів: Безкілеві(страуси, казуари, ківі). Пінгвіни. Кілегруді (ряди 

Дятли, Куроподібні, Гусеподібні, Соколоподібні, Совоподібні Горобцеподібні). 

Особливості організації. Представники. Роль у природі та житті людини. 

Птахівництво. Охорона птахів. 

Клас Ссавці. Загальна характеристика. Особливості будови (парні кінцівки, 

покриви та їх похідні, м'язова система, скелет, поділ порожнини тіла на грудну та 

черевну, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи 

чуття) та процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг). 

Особливості розмноження та розвитку ссавців. Турбота про нащадків. 

Різноманітність ссавців. Яйцекладні, або Однопрохідні. Сумчасті. Плацентарні 
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(ряди Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Зайцеподібні, Хижі, Ластоногі, Китоподібні, 

Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати). Значення ссавців у природі та житті 

людини. Свійські тварини. 

Тваринництво. Охорона ссавців. 

Тема 19. Клітина — структурно-функціональна одиниця живих 

організмів 

Будова та життєдіяльність клітин. Цитологія — наука про клітини. Історія 

вивчення клітини. Клітинна теорія та її значення для розвитку біології. Методи 

цитологічних досліджень. Загальні уявлення про будову клітин прокаріот та 

еукаріот. Поняття про біологічні мембрани — їх структуру, властивості та основні 

функції. Плазматична мембрана та її роль. Поверхневий апарат клітин. Будова та 

функції глікокаліксу, клітинної стінки рослин. 

Цитоплазма та її компоненти. Поняття про матрикс цитоплазми, органели та 

клітинні включення. Клітинний центр. Ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, 

лізосоми, вакуолі, особливості їхньої будови та функцій. Мітохондрії. Пластиди та 

їх типи. Поняття про автономію мітохондрій та хлоропластів у клітині. Органели 

руху. 

Ядро, особливості його будови та функцій. Особливості будови та хімічного 

складу хромосом. Поняття про каріотип. Провідна роль ядра у процесах 

спадковості. Взаємозв'язки між органелами в клітині. 

Загальні уявлення про клітинний цикл. Інтерфаза. Мітоз та його фази. 

Біологічне значення мітозу. Мейоз та його фази. Біологічне значення мейозу. 

Порівняльна характеристика клітин прокаріот та еукаріот. Особливості 

організації клітин прокаріот. 

Тема 20. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів 

Нестатеве та вегетативне розмноження, їхнє біологічне значення. Статеве 

розмноження та його форми. Будова та процеси формування статевих клітин. 

Запліднення та його форми. Партеногенез та його біологічне значення. 

Етапи індивідуального розвитку організмів. Особливості онтогенезу тварин. 

Зародковий (ембріональний) етап. Дробіння та утворення бластули. Утворення 

гаструли. Процеси нейруляції. Диференціація клітин, тканин та органів під час 
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зародкового розвитку (гістогенез та органогенез). Явище взаємодії частин зародка, 

що розвивається, та його біологічне значення. 

Післяембріональний розвиток, його етапи і типи у тварин. Явище регенерації 

та його біологічне значення. 

Поняття про життєвий цикл. Прості та складні життєві цикли.  

Тема 21. Основи селекції та біотехнології 

Завдання сучасної селекції. Основні методи селекції. Поняття про сорт, 

породу та штам. Штучний добір та його форми. Системи схрещувань організмів та 

їхні генетичні наслідки. Явище гетерозису, його причини та біологічне значення. 

Віддалена гібридизація. 

Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів.  

Біотехнологія. Генетична та клітинна інженерія: основні напрямки 

досліджень та сучасні досягнення. Клонування організмів. 

Список рекомендованої літератури 

1. Біологія : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Ю. Костіков та 

ін. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 256 с. 

2.  Біологія людини : підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних 

закладів / М.Н. Шабатура, Н.Ю Матяш, В.О. Мотузний. - К. : Генеза, 2004. – 176 с.  

3. Вервес Ю.Г. Зоологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних 

закладів / Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.В. Серебряков. – 2-е вид., переробл. і допов. – 

К. : Генеза, 2002. – 352 с.  

4. Ільченко В.Р. Біологія : підручник для 7 кл. загальноосвітніх 

навчальних закладів / В.Р. Ільченко, Л.М. Рибалко, Т.О. Півень. - П. : Довкілля, 

2007. – 241 с. 

5. Кучеренко М.Є. Загальна біологія : підручник для 10 кл. 

загальноосвітніх навчальних закладів / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, 

В.М. Войціцький. – К. : Генеза, 2006. – 272 с. 

6. Кучеренко М.Є. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх 

навчальних закладів / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький. 

– К.: Генеза 2014. – 276 с.  

7. Мусієнко М.М. Біологія : підруч. для 7 кл. загальноосвітніх навчальних 



 15 

закладів / М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан. – К. : Генеза, 2007. – 288 с. 

8. Мусієнко М.М. Біологія : підручник для 6 кл. загальноосвітніх 

навчальних закладів / М.М. Мусієнко, Ю.Г. Вервес, П.С. Славний. – К. : Генеза, 

2014. – 224 с. 

9. Серебряков В.В. Біологія: підручник для 8 кл. загальноосвітніх 

навчальних закладів / В.В. Серебряков, П.Г. Балан. – К. : Генеза, 2008. – 341 с.  

10. Соболь В.І. Біологія : підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних 

закладів / В.І. Соболь. – Камянець-Подільський : Абетка, 2015. – с. 

 

 


